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Situationen på våra lantbruk är den svagaste på årtionden. Jordbrukarna har fått betala för världspolitiken i och
med att jordbruksprodukternas marknadspriser rasade när exporten till Ryssland upphörde. Förändringarna i
EU:s jordbrukspolitik har orsakat marknadsstörningar och fått byråkratin att svälla. Många gårdar är i ekonomiskt
trångmål, och i värsta fall blir det inga inkomster alls och familjerna fastnar i fattigdomsfällan. På gårdarna känner
man en verklig nöd och oro för framtiden. Regeringen måste skrida till omedelbara åtgärder för att åtgärda
situationen.
Jordbruksprodukternas marknadspriser har sjunkit kraftigt. Jordbrukarna har från och med 2013 tappat över 300
miljoner euro varje år i inkomster och dessutom har stödutbetalningar på 250 miljoner euro skjutits på framtiden.
Många gårdar har varit tvungna att lägga ner verksamheten medan övertagarna har gjort sitt allt för att skära
ner kostnaderna. Inga åtgärder verkar räcka till utan situationen hotar tvärtom att förvärras.
Landsbygdsverkets misslyckanden med stödutbetalningarna är ödesdigra för gårdarna. Det är inte enbart det
ekonomiska trycket som skapar ångest utan jordbrukarna upplever att de har glömts bort och lämnats i skuggan
av andra kriser. Nu är det dags att agera. Tusentals jordbrukare riskerar att förlora sina företag, arbetsplatser
och hem och Finland håller på att förlora sin förmåga att producera mat. Det här vore ansvarslöst.
Den oskäliga byråkratin och sanktionerna pressar jordbrukarna. I regeringsprogrammet utlovas lättnader av den
administrativa bördan. Var är de konkreta åtgärderna? Hittills har bördan snarast ökat. Jordbrukaren försöker
enligt bästa förmåga följa regelverket, men det finns så många regler så man kan aldrig vara säker att man följt
dem alla. En dags försening kan vara ödesdiger för gården, men en myndighet kan flytta stödutbetalningstidtabeller utan påföljder. Dem får jordbrukaren bära.
Vi tror starkt på en bra framtid för det finländska jordbruket och matproduktionen. Den här krisen måste vi klara
oss ur så att jordbruket igen kan växa för att blomma ut för Finlands bästa.
Därför vädjar vi till statsrådet om att:
-

-

Försvara den finländska maten och jordbruket genom att omedelbart skrida till åtgärder för att
avhjälpa jordbrukets kris samt säkra finansieringen.
Kräva rättvisa kompensationer av EU för de förluster som Rysslands importstopp förorsakat Finland
samt snabba åtgärder för att minska på marknadsstörningarna. EU måste återskapa fungerande
ekonomiska relationer med Ryssland.
Stärka jordbrukets ställning på matmarknaderna med hjälp av lagstiftning såväl i Finland som i EU.
Kräva kraftiga åtgärder av EU för att skapa sundare marknader för produktionsmedel.
Säkra att det i offentliga upphandlingar enbart köps in sådan mat som uppfyller kvalitetskriterierna för
finländsk produktion.
Lätta på jordbrukets byråkrati och oskäliga sanktioner.
Få ordning på hur Landsbygdsverket leds och fungerar så att jordbrukarna får stöden i tid.
Tidigarelägga utbetalningen av 2016 års jordbruksstöd.
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